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UCHWAŁA NR XXXIV/........./21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działek 
gruntu ozn. nr geodez. 280/10, położonej w obrębie geodezyjnym 11 oraz ozn. nr geodez. 98/3, położonej 

w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością gruntową, polegającą na prawie parkowania na 5 miejscach 
postojowych dla samochodów osobowych, w tym na jednym miejscu dla osób niepełnosprawnych na parkingu 
zlokalizowanym na nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 280/10, położonej w obrębie 
geodezyjnym 11 i ozn. nr geodez. 98/3, położonej w obrębie geodezyjnym 04, zapisanej w księdze wieczystej 
GD1E/00007710/0, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, na rzecz każdoczesnego właściciela 
działek gruntu ozn. nr geodez. 251/5, ozn. nr geodez. 252 oraz ozn. nr geodez. 253/1, położonych w obrębie 
11 miasta Kościerzyna, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek osoby fizycznej o ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie parkowania na 5 miejscach parkingowych na parkingu zlokalizowanym na nieruchomości
składającej się z  działek gruntu ozn. nr geodez. 280/10, położonej w obrębie geodezyjnym 11 i ozn. nr geodez.
98/3, położonej w obrębie geodezyjnym 04, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.08.2019 r. wnioskodawca zobowiązał się do partycypacji
w kosztach inwestycji polegającej na budowie parkingu na terenie działki gruntu ozn. nr geodez. 27/5,
położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

W związku z zamiarem poniesienia znacznych kosztów na w/w inwestycję, dzięki której powstanie
35 nowych miejsc parkingowych, wnioskodawca zastrzegł sobie uzyskanie prawa do korzystania z 5 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych w tym dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy ulicy L.
Szopińskiego bliżej opisanego w § 1 niniejszej uchwały.

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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